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Fórum Zdravého města Mšena
- Desatero problémů města Mšena -

Program:

 Zahájení - úvodní slovo - Ing. Martin Mach
 Informování o řešení problémů loňského Desatera
 Úvod k akci – Ing. Petr Švec, ředitel NSZM
 Sepsání návrhů přítomných
 Závěr

      

Místo konání: zasedací sál na MěÚ Mšeno
Doba konání: pondělí 14.09.2019 od 17:00 hod.
Účastníci: viz prezenční listina
Hosté: Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

1. Zahájení

     Setkání zahájil Ing. Martin Mach, starosta města Mšena. Přivítal všechny přítomné občany, 
zastupitele a zástupce Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen "NSZM“) Ing. Petra Švece, 
ředitele NSZM.

2. Informace  o řešení problémů z minulých let

Přítomní občané byli krátce seznámeni  s řešením problémů z minulého roku, které byly 
ověřeny anketou a projednány na na schůzi Zastupitelstva města Mšena dne 30.09.2019.

Veřejné WC – je v řešení, v současné době jsou návrhy obsáhle diskutovány zastupitelstvem 
města.

Akce na náměstí – s ohledem na situaci proběhlo během letních měsíců velmi omezené množství 
akcí. 

Pupmtrack – dráha s terénními prvky pro kola apod., je vytipovaný prostor v Debři na louce u lesa, 
je zpracována studie, bude projednáváno zastupitelstvem.

Cyklostezka do Stránky – požadavek na tuto dráhu vzešel z Desatera již dříve, v současné době 
se cyklostezka dokončuje, bude možné zde využít pro odvážné i inline brusle.

Snaha o udržení lékárny – město poskytlo prostor - služební byt pro personál, probíhá jednání s 
provozovatelem lékárny.

Zadržování vody v krajině – je hotová studie na stavbu nádrží pro akumulaci srážkových vod  v 
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prostoru u čističky odpadních vod (v Hlovci), bude se hledat dotační titul.

4. Úvod k akci - Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

Ing. Petr Švec, ředitel NSZM stručně seznámil občany s tím, co obnáší agenda NSZM. 
Vzhledem  k nízké účasti obyvatel města Mšena nebylo sestavování podnětů realizováno u 
jednotlivých stolů dle oblastí, ale každý přítomný občan obdržel papír, kam sepsal své návrhy či 
nápady pro případné zlepšení života ve městě, výsledky budou předány k projednání na nejbližší 
schůzi Zastupitelstva města Mšena. V této souvislosti nebude ani využita anketa, která by jinak 
následovala po klasickém veřejném fóru. 

Na tomto „setkání“ nebyli přítomni žáci ZŠ Mšeno, ale své náměty zpracovali ve škole a v den, kdy se 
veřejné fórum konalo, byl seznam návrhů žáků ZŠ Mšeno předán na MěÚ Mšeno jako součást 
veřejného fóra – stůl mládeže.

Podněty (návrhy), které přítomní občané uvedli:

instalovat nebo přidat odpadkové koše na odpočívadla 

dům pro seniory s pečovatelskou službou

nájemní bydlení

rozšíření služeb pečovatelské služby (terénní pečovatelka + dovoz k specialistům)

krizový + sociální byt

spolupráce s psychologem

bezbariérový vstup do knihovny (budova radnice)

instalovat bočnice na zastávce autobusu na náměstí ve Mšeně

chodník přes „park“ mezi radnicí a restaurací Zlatý lev

Vojtěchov – úprava prostoru pro kontejnery na tříděný odpad u zastávky autobusu (rozšíření a
zpevnění povrchu)

obnova autobusového spoje ze Mšena na Mělník a zpět se zastávkou u Polikliniky (odjezd ze
Mšena v 08:30 hodin, odjezd od Polikliniky Mělník 11:00 hodin)

zprovoznění sběrného dvora

vylepšení webových stránek města

v zimě rozestavit na náměstí betonové kontejnery s jehličnany – park je příliš prázdný a pustý

Policie – měla by více sledovat dodržování rychlosti ve městě

v sezoně přidat jednoduché odpadkové koše – náměstí Míru + Masarykova ulice

více akcí na koupališti

v sezoně promítání filmu

ve městě pro děti dětský koutek
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Návrhy školní mládeže:

více stojanů na kola (např. u muchomůrky)

radar na náměstí (retardér na náměstí)

na náměstí více zeleně

změna povrchu kolem kašny (park na náměstí)

kamery na náměstí ve Mšeně

bojujeme proti pěně v kašně

více odpadkových košů

květiny do objezdového kruhu na náměstí

workout hřiště pro starší (Debř)

více laviček na nádraží

lepší doprava pro žáky

zlepšit parkování ve městě

Žáci ZŠ Mšeno z uvedeného seznamu označili 3 témata, která v rámci školní debaty dostala
nejvíce hlasů:

změna povrchu kolem kašny (park na náměstí)

workout hřiště pro starší (Debř)

zlepšit parkování ve městě

Seznam  návrhů  pro  zlepšení  života  ve  městě  z  pohledu  občanů  a  mládeže  bude  předán
Zastupitelstvu města Mšena k projednání na nejbližší schůzi, jak uvedeno výše.
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